DOCUDIENST SIG
Titels over het thema
‘Taal-, spraak- en fonologische stoornissen’

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen terug.
Op de volgende pagina’s kan u een uitgebreide lijst over het thema nalezen.

Ontwikkelingsdysfasie - Een stoornis die meer aandacht dan
namen verdient
Inge Zink, Mieke Breuls, (Garant,2012)
Omdat de taalontwikkeling nauw samenhangt met andere
ontwikkelingsdomeinen, hebben kinderen met OD meer kans op schoolse
moeilijkheden en sociaal-emotionele problemen.
Verder is OD zo complex wegens de ingewikkelde wisselwerking tussen
aangeboren taalvermogen en taalaanbod.
Dit boek richt zich zowel tot logopedisten en andere therapeuten, als tot
ouders, artsen, leerkrachten, schooldirecties en leerlingbegeleiders.

Dysfatische ontwikkeling : Theorie, diagnostiek, behandeling
Xavier Tan (Suyi Publicaties, 2005)
Dit boek beschrijft de op een nieuw neurologisch concept van normale
spraak- en taalontwikkeling gebaseerde diagnostiek en behandeling van
dysfatische ontwikkeling,maar gaat aan de heersende soms controversiële
theorieën niet voorbij.

Spraaktaal: gids voor jongeren met een taalstoornis
Jet Isarin (Acco, 2013)
Jongeren met een taalstoornis (ESM, ontwikkelingsdysfasie) hebben veel
moeite met taal en dus met communicatie. Hun handicap is onzichtbaar en
onbekend. Hun handicap maakt hen onzeker en zwijgzaam. Toch hebben
jongeren met een taalstoornis veel te vertellen. Spraaktaal is een gids met
toegankelijke informatie over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen.

Communicatieve taaltherapie voor kinderen
Marianne Rodenburg-van Wee, Josien Koopman en Chantal de Wit
(Coutinho, 2013)
Dit praktijkboek is gebaseerd op diverse studies rond interventietechnieken
voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Het biedt
logopediebehandelingen die weinig voorbereidingstijd vragen en
communicatief en zeer doelgericht zijn.

Basisbegrippen logopedie deel 2: communicatiestoornissen.
Afasie, dysartrie, apraxie en andere neurogene
communicatiestoornissen.
John Van Borsel (Acco, 2013)
Zowel bij de mondelinge - als bij de schriftelijke communicatie en ook bij
visueel-manuele communicatie komt het zenuwstelsel voortdurend tussen.
Een aandoening van het zenuwstelsel kan dan ook het
communicatiegedrag verstoren. Dit boek is geheel gewijd aan
communicatiestoornissen als gevolg van een aandoening van het
zenuwstelsel, de zogenaamde neurogene communicatiestoornissen.

Deze en vele andere titels kan u gratis ontlenen in onze docudienst!
Interesse? De docudienst is elke weekdag open van 9 - 12u (liefst na afspraak)
Boeken kunnen ook opgestuurd worden.
Neem contact op met Sarah Persyn via docudienst@sig-net.be
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